
- r ?  * v r 9 j je*is4r- : s * r - t * r ’ - '

cotidian independent
Anul VI •  Nr. 1268 •  Vineri, 2 decembrie 1994 4 pagini #  70 lei

F
Slujba de la Catedrala 

ortodoxă „Sf. Nicolae11 
din' Deva desfăşurată 
dutiiitrică dimineaţa - a 
fost una mai aparte. Mai 
aparte prin faptul că a 
evidenţiat o legătură in
destructibilă dintre două 

• instituţii fundamentale — 
biserica şi şcoala, legă
tură recreată in anii do 
după revoluţia din de
cembrie *89.1 O jumătate 

- de veac, cum spuneam 
şi altă dată, oîevl ti-; 
neri în general şi bă
trâni n-au avut efectiv 
voie să meargă la bise
rică, să creadă decât în 
suflet, nemărturisit, în 
Dumnezeu: l.a Liturghia 
de duminică de la Cate- 

■i drala „Şf; Nicolae*1, răs
punsurile au fost susţi
nute de corul Liceului de 
Muzică din Deva, splen
didă formaţie creată şi 
dirijată de profesorul 
Nicolae Icobescu, direc
torii! şcolii. Şi nu este ’ 
prima dată când acest 
cor iese în public ca
pabil să interpreteze 
muzică sacră. Să ne a- 
mintim de concertele de 
' colinde susţinute în De
va “şi în judeţ. Acum, 
în preajma concertului 
coral de muzică sacră 
„Cu noi este Dumnezeu'1, 
ce va avea loc la Orăş- 
tie, corul Liceului de 
Muzică. Deva este capa
bil să susţină o întrea
gă Liturghie Ce poate

Aşa ii dicta lui conştiinţa : agramat.

Fără capital propriu, 
greu te descurci

fi mai semnificativ decât > 
acest lucru ? Ce dovadă I 
mai concludentă poate J 
da despre activitatea edu- I 
eativă trăită efectiv în J 
şcoală decât să evolueze |  
în biserică' ortodoxă în » 
faţa mulţimii credincio-1 
şilor? "
■Când preotul pârpht 

Nicolae Gherman a citit * 
evanghelia despre tânărul |' 
care a ■ venit la Dumne- J. 
zeu spre a-1 întreba ce-» 
trebuie ; făcut pentru a I 
moşteni viaţa de-apoi, i !  
ş-a răspuns :să urmeze şi f 
să creadă în poruncile ( * 
lui Dumnezeu. O dova- |  
dă grăitoare în acest sens * 
o oferă aceşti tineri co- ,ţ 
rişti, spunea preotul, , 
care azi sunt în biserl- 1 
că susţinând-'acest- con- * 
cert. Părintele protopop » 
Alexandru Hotăran a * 
adus, la rândul său, cu- ţ 
vinte de laudă pentru * 
elevii liceului devean şi J 
directorul lor, prof. Ni- I 
colae Icobescu. J

Biserică şi şcoală — I 
două instituţii * funda- I 
mentale cu influenţe pU- I 
ternice în conturarea so- * 
cietăţii româneşti viitoa- i 
re, alcătuită din oameni ‘ 
mai buni! Iată de ne-a. j 
confirmat sluj ba de du-, I 
minîcă de la Catedrala j 
ortodoxă „Sf. Nicolae11 J 
din Deva.

MINEI. BODEA

. In ciuda,. greutăţilor 
mari eu care se ■ confrun
tă, . salariaţii de la S C  
„Agromicia11 din Mintia 
reuşesc să menţină firma 
la iinia de plutire, esti
mând să încheie acest an 

• eu un profit minim. Discu
tând. eu dl ing. Alexandru 
Ardeleanu, managerul so
cietăţii, am desprins o 
serie de aspecte comune şi 
altor unităţi eu - profil si
milar, ;ce relevă preocupă
rile permanente pentru 
a găsi soluţii multiplelor 
probleme ridicate de pro
ducţia yegetală şi anima
lieră, mai ales în con
diţiile când se lucrează 
anual în jur de 6*0 ha 
teren (din care doar 80 
sunt deţinute în proprie
tate), dispersat în trupuri 
şi parcele pe o mare ra
ză, de la Dobra la lila, 
Deva, Brănişca, Brad şi 
până la Vata de Jos.

Găsind o bună înţele
gere la acţionari şi răs
punzând intyresului lor,

în această toamnă s-au 
însămânţat cu grâu şi orz 
aproape 3.00 ha, iar ogoa
rele pentru însămânţârf- 
le ; de prifnăvară sunt 
realizate, cu excepţia u- 
rior mici suprafeţe, con
form programului. Pe O 
bună parte din terenuri 
s-au aplicat şi îngrăşâ- 
mintele chimice. In . care 
scop s-a beneficiat de 
facilităţile asigurate de 
Romeo real pentru pro
ducţia contractată. Deşi 
tardiva, măsura luată de 
Guvern pentru acordarea 
creditelor cu dobândă 
bonificată este apreciată 
ca având un. efect favora
bil, pentru toţi producă
torii agricoli, deoarece 
în condiţiile când s-a 
practicat dobânda zilei 
unii agenţi economici din 
agricultură, unde este un 
ciclu îndelungat şi natu*

NICOLAE TlRCOB 

(Continuare în pag. a 2-a)

Agenţii de publicitate
LA ORĂŞTIE, în chioşcul de difuzarej 

[a presei de lângă Magazinul „Palia", s-a• 
!deschis o agenţie de mică publicitate a 
\ziarului „Cuvântul liber“ Deva.

Alte două asemenea agenţii ale ziaru
lui nostru funcţionează la HUNEDOARA 
!— în chioşcul de difuzare a presei, de pe 
\bdul Dacia (lângă unitatea de florărie), 
\tel. 716926 şi la BRAD — la sediul S. C 
'„Mercura S. A., str. Republicii, telefon 
',650968. ■ * .

Toţi locuitorii din zonele Hunedoara.
! Brad şi Orăştie care doresc să-şi anunţe 
;prin cotidianul „Cuvântul liber“ Deva 
! diferite servicii, aniversări, alte evenimen- 
■ te se pot adresă cu încredere la agenţiile 
Ide mică publicitate din oraşele respecti
ve, economisind timp şi bani.

NOI ASIGURAM SERVICII PROMP- 
<TE LA COSTURI ' AVANTAJOASE 
■PENTRU CLIENŢI I

iN VREME CE UNII MM UNUE LOCUI, 
SPAŢIUL LOCATIV Sf*KCRA0EAZÂ

In perioada de tranziţie 
pe care o străbatem, lip
sa de locuinţe este una 
din marile dureri. Nu se 

-mai construieşte nimic, 
saujfoarte puţin, dar ceea 
ce este mai grav, şi ceea 
ce este construit se de
gradează. Aşa se întâm
plă în comuna Crişcior. 
Aici există câteva blocuri 
de locuinţe ocupate şi de 
localnici , dar şi de cei 
veniţi' din alte părţi să 
muncească la E. M. Barza 
său la unitatea de utilaj 
minier. Marcă majorita
te a apartamentelor sunt 
cumpărate de cei ce le 
locuiesc şi se prezintă In 
condiţii bune. Sunt însă 
trei clădiri care au ajuns’ 
înţr-un hal fără de hal, 
cum se zice. Este vorba 
de cele două blocuri de

Deva — centru. Clă direa telefoanelor şi a poş tei. Foto PAVEL LAZA

nefamilişti şi de căminul 
aparţinând; Grupului şco
lar minier, Am fost t fa 
căminul do nefamiiişti
din centrul localităţii-
Clădirea este într-o sta
re foarte avansată de de
gradare. Practic, nu este 
locuibilă, . fiindcă nu are 
uşi, ferestre — nici măcar 
ramele acestora — insta
laţiile sanitare simt distru
se total. In . această sta
re se află — cum ne-a 
spus un localnic — de un 
an şi jumătate şi nu a 
apărut nici un semn că se 
intenţionează punerea ei,' 
lâ punct.

Căminul Grupului şco
lar se află într-o stara 
relativ mai bună. Parte
rul este ocupat de un 
dispensar medical. Etajul 
I este locuit de câţiva e- 
levi. Etajele ÎI şi III sunt 
nelocuite, camerele . de 
aici fiind folosite ca ma
gazii. Dna Tatiana N., 
ce are grijă de efectua
rea curăţeniei, ne spunea 
că spaţiile locuite sunt 
funcţionale, dâr;‘ celelalte 
se degradează prin nefo- 
losire, _ mai ales fiindcă 
etajele ~II şi III sunt în
călzite. Apropo de încălzi
re, Grupul şcolar este da
tor furnizorului de agent 
termic peste 17 milioa
ne lei şi n-are de undo 
să-i dea.

Nu vrem sâ dăm lecţii 
nimăhui, dar propunem 
câteva soluţii pentru re
medierea stării celor două 
clădiri. în ce priveşte 
căminul Grupului şcolar, 
nu ne pronunţăm, stă in 
sarcina instituţiei respec
tive să îl pună la punct. 
Cealaltă clădire ar putea 
fi remediată şi refolosită 
pe două căi.

TRAIAN BONDOR

A Z I
2 DECEMBRIE

•  Au trecut 335 de zi
le din an; au mai 
rămas 30;

•  Sfântul Prooroc Ava- 
cura

•  1918. A murit dra
maturgul francez ED- 
MOND ROSTAND (n. 
1868):

•  1935. S-a născut NI
COLAE I.ABIŞ (in. 
22 dec. 1956). talen
tat poet

•• „Cine ştie câştigă11. Ea
Şcoala Generală Nr. 1 Orăştie 
a avut . loc un concurs „Cine ştie 
câştigă1', având ca temă marea 
unire de la X Decembrie 1918. Ea 
reuşita acestei acţiuni şi-au 
adus contribuţia catedrele de 
limba română, istorie, muzică. 
Câştigătorii concursului au foşti 
clasă ă VlII-a 0 (locul I),‘ cla
sa a VIII-a B (locul II), clasa a 
VlII-a D (locul III). (S. M ).

» Confecţii de Brad. In ca
drul .Cooperativei ,,Horia“ Brad, 
ne-a relatat dna Ani Timandi,

şefa secţiei confecţii serie Gura- 
barza, se execută confecţii care 
iau drumul Clujului, Braşovu
lui, Oradiei, Aradului, Devei şi 
se bucură de aprecieri unani
me din partea beneficiarilor. 
In secţie, cele 24 lucrătoare con
fecţionează costume de schi, 
scurte pentru copii, femei şi 
bărbaţi, cămăşi şi pantaloni. In 
urmă cu câteva zile a intrat In 
fabricaţie de serie, după ulti
ma linie a modei, pardesie cu 
şapcă din stofă pentru femei. 
(Al. J.).

•  înlăturând confuzia. Deoa
rece au apărut unele nedume
riri in legătură cu conţinutul 
articolului „Aprozarul şi cânta
rul”, publicat în ziarul nostru 
nr. 1258, din 15 noiembrie a.c.,

mai multe unităţi de legume- 
fructe din municipiul Deva pur
tând acelaşi număr, facem cu
venita rectificare, precizând că 
articolul în cauză se referă la 
situaţia întâlnită la unitatea nr.
4, situată pe str. 22 Decembrie, 
unde gestionar este/ dna Sabina 
Roşu. (N. T.).

•  întâlnirea bibliotecarilor.
La Lelcse s-a organizat de că
tre Biblioteca Judeţeană o în
tâlnire cu bibliotecarii din zona 
Hunedoarei. Tematica schim
bului de experienţă: „Evidenţa 
şi organizarea- colecţiilor biblio
tecii11. în cadrul acţiunii, .' e- • 
levii şcolii generale din locali- . 
tate au făcut cunoştinţă cu 
lumea necuvântătoarelor lui 
Emil Gârleanu. Pentru femei

s-a prezentat cartea „Femeia 
modernă*1. (M. B.). *

t  Unde este hârtia foto ?
Iată o întrebare pe care şi-o 
pun cu tot mai multă insisten
ţă fotografii profesioniştf Şi a- 
matori, întrucât se constată că 
aprovizionarea cu acest articol 
este în mare suferinţă. Rugă
mintea lor este ca diriguitorii 
comerţului să aibă în vedere o 
asemenea cerere, chiar dacă le 
place sau nu sâ fie imortaliza
te pe peliculă şi unele aspecte 
din activitatea comercială. (N.T.).
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■■V $1 NOUA ne plac»
CUM JUDECAŢI,

DAK NU ÎN TOTALITATE

Succinta noastră _ însem
nare intitulată „îmi place 
cum judeci", publicată in 
nr. din 28 octombrie, i-a 
provocat dltii Ioan Igreţ, 
din ratai După-Piatră (Bu- 
ceş), replica cu acest ti», 
tiu. In rezumat, articolul 
nostru punea problema 
proprietăţii, a folosirii fi' 
gospodăririi unor construc
ţii şi spaţii de fofostaţâ 
comună realizate fi cu 
contribuţia cetăţenilor, in
tre acestea şi magazinele 
sătestî. * Bar iată ee ţftii 
scrie dl Igreţ.

,Da, aşa « te  fi w» 'ţestk 
bine ca ceea ce s-a conr 
struit in vremurile tre
cute, cu braţele şi cu 
sudoarea «dor mulţi (şi 
încă «e araI poate folosi), 
să se distrugă. Bar e»l 
cred că de aceste reali
zări «rate''normal să se 
folosească adevăraţii pro
prietari, asta ar însemna 
ca magazinele săteşti să 
fie ptăs cu mărfuri 4e 
toate categoriile, de trace 
au nevoie sătenii, m  aşa 
cum arată marea majori
tate ta ora actuală. Ţă
ranul e nevoit să se de
plaseze te mvdte părţi 
pentru a-şi procura cele 
necesare, căci cei ce ad
ministrează magazinele sâ- 
teşt nu vt r sau uu pot 
să tr̂ uri, la Sfestea ceea 
ce ne triefauie nouă. De 
ce magazinele private sunt 
pline eu mărfuri de toate 
categoriile, iar în cele 
administrate, de coopera
ţie rafturile sunt goale?

După câte ştiu, la oraşe, 
primăria are In adminis
trare pieţele,'parcările etc, 
după care încasează ceva 
bani pentru bugetul lo
cal. N-ar fi bine ca şi 
la sate aceste magazine, 
Ca şi alte aşezăminte, pre
cum şi fostele păşuni co

munale să intre în admi
nistrarea primăriilor, ia» 
din 'aceasta să se mai a- 
dune ceva venituri la bu
getul atât de sărac al co
munelor ? Se ştie cum 
sunt drumurile ratelor prin 

' care înoată amărâtul. de ' 
ţăran, se ştie că ilumina
tul public a  fost redus la 

- maximum la -rate din lipsă 
de bani", •

Scrisoarea «Hui Igreţ cu
prinde multe alte realităţi 
ale lumii satelor, cărora, 
din moţive de spaţiu, no 
le-am putut da curs.

SASE RĂSPUNSURI 
, LA ŞASE aSTBpiAM'

La scrisoarea publicată 
fti atseSStă rubrică,' s« ta • 
titlul „Câţi controlaţi, câţi 
impozitaţi, câţi an»ndaţl“ 
şi care cuprindea 6 în
trebări ale dniîor M. Du
lău, I. Miron şi T. Pascal, 
cu privire la activitatea 
taximetrîştilor particulari, 
dl Constantin Stenciulescu 
(şi domnia sa taxime- 
trist particular şi aşa mai 
departe,,,) are şase răs
punsuri pline de haz, dar 
şi de tâlc. Din păcate, 
tot din motive de spaţiu 
îe vom rezuma. 1) Impo-, 
Zltul ţpe venit) este sta
bilit .de Guvern. Cât pri
veşte câştigul unui taxi-, 
njetrist pewticular. *i invit 
pe cei trei să mai trea
că pe la magazinele de 
piese auto şi pe la auto- 
servioe-uri. 2) în legătură 
cu amendarea taximetriş- 
tilor găsiţi în culpă de 
administraţia sau garda 
financiară, consultaţi evi
denţele dumnealor şi vă 
veţi convinge că nu ne-au 
iertat. N-am tras pe ni
meni de mânecă să : urce 
în taxi. în schimb cu
nosc destule păţanii, in
clusiv ale subsemnatului, 
când, la sfârşitul cursei, 
în loc de plată,-am sim
ţit la gât răceala şi ascu
ţişul cuţitului. 3) Dacă

salariaţi ai RENEL fac
taximetrie în timpul li
ber, cred că fac mai
bine decât să-şi pi ARD A 
TIMPUL în crâşmă. 4) Sta
rea tehnică a taximetre
ier particulare este . veri
ficată de pofide de două 
ori pe ma. ha  io septem
brie a.c. taximetriştii au 

. Sost examinaţi: ■ pe bază 
de chestionar. 5) EXa, au 
fort .. taximetrişti. particu
lari amendaţi după noi
le cuantumuri ale amen- 
rilar. |i puteţi irffnriÎKV 
la poliţie. Dar dv. aveţi 
vreo dovadă că iaxime- 
Iriştii particulari cinştilă 
sub influenţa băuturilor? 
Altfel, ceea ce aţi afir
mat se numeşte calomnie 
şi vă va costa,, domnilor. 
6) Cu această întrebare 
aţi procedat ca lăutarul 
cane cântă dtipă ureche, 
pentru că nu dniî Mure- 
şan fi Ştefan (de ta Ad
ministraţia ' finanţelor Pu
blice Deva — ns.) tec pro
puneri pentru modifica
rea cuantumului impozi
telor. (In numele taxi- 
metrişUlor particulari din 
Deva — Constantin Stăn- 
ciulescu).

POŞTA RUBRICII

. •  Eraţi Sandru — Zam:
Nu figuraţi cu vreo altă 
scrisoare te evidenţele 
noastre. Vă rugăm re
veniţi cu clemente con
crete referitoare la pro
blemele cu care aţi dorit 
să vă adresaţi ziarului 
nostru.

•  Nicolae Ungureanu —
Zam : Ceea ce ne scrieţi 
seamănă a reclamă co
mercială mascată. Patro
nul respectiv ni se poate 
adresa direct, contra cost, 
eu comahdă de reclamă.
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Aiancronicâ fotbalistică

o Aurei Nieolae 
'Deva; După câte am }test 
«form aţi, a #  prim it v.ve 

pun* te «ţ«.l .<•>, M 
% i  Dteecfîa «#c h v * Hu
nedoara—BeVa-

Fără capital propriu, greu te descurci
(Urmare din pag. 1)

ral de producţie, s-au 
văzut pişi te situaţia ne
plăcută să muncească un 
an întreg fără nud uit 
folos, reuşind de abia 
să-şi plătească dobân
zile la credite. Asta se 
întâmplă, fireşte, in , coj> 
diţiile când societăţile Co
merciale sunt decapitali- 
zate şi nu mai au nici o 
şansă să-şi asigure din. 
resurse proprii volumul 
de mijloace circulante la ' 
un nivel cât de cât ac
ceptabil. „Ne, sperie gân
dul să apelăm ia  credite 
— afirma interlocutorul 
—, -întrucât şi te arest an, 
cu destulă greutate reu
şim să plătim cele 18 
milioane de lei reprezen
tând dobânzi de 76 la sută. 
la credite angajate. Re
laţiile cu Banca Agricolă 
sunt destul de bune şi con
sider că nu-i aparţine vina 
că producătorii agricoli 
nu sunt suficient angajaţi 
şi- încurajaţi în strădanii
le lor".

în acest, context au re
venit în discuţie şi alte 
necazuri ce influenţează ş 
activitatea de ansamblu a 
firmei. Creşterea celor 
475 de bovine*şi 1500 ovi

ne implică eforturi 'se
rioase,' asigurarea fura
jelor făcându-se cu difi
cultăţi când fermele nu 
dispun de suficient teren 
destinat acestui scop. în 
acelaşi timp, aducerea 
borhotului de la Haţeg 
fi a tăiţeil r t'e da
la \rad ,j*c vh&-
tuieli destul de mari cu 
transportul, iar costul de" 
numai 390 lei pe litrul 
de lapte nu este acoperi
tor feţă de cortul -real. 
Destule probleme se ri
dică şj în legătură cu 
specia de ovine, provo
cate în special, pe de 0 
parte, de lipsa păşunilor, 
iar pe de alta de preţul 
total nestimulativ acordat 
de către beneficiari pen
tru lână, având şi acum 
în stoc lână ţigaie pe care 
nu o solicită şi nu o preia 
nimeni. Nici ia rea.ţur- 
cană nu se obţine câştig. 
Tunsul unei oi costă 500— 
600 lei, în vreme ce kilos- 
gramuJ se plăteşte produ
cătorului, în medie, doar 
cu 800 lei- Având In ve
dere lipsa de rentabilitate 
datorată preţurilor scă
zute impuse la unele pro
duse, animalele sunt cres
cute mai mult din dra
gostea faţă de meserie a

oamenilor rare., se ocupă 
de arert si-rtsM 

m ceea re priveşte retv 
t bilitetea, nici In secto
rul veg *ai 1« rurile m. 
stau tocmai strălucit. Mai 
ales în cazul .miluirii■ po- 
stamtetul «  «««te c§
limitând preţului rate e 
măsură at efecte 
ve asup i cultivatorilor, 
câştigul fiind nesemnifi
cativ în condiţiile unor 
producţii modeste, de 3— 
3,5 tone Ia ha. Neâvând 
spaţii pentru depozitare, 
producătorul este- nevoit, 
îi convine sau nu, să vân
dă porumbul la preţul 
impus şi oferit.

O altă problemă acută 
vizează dotarea tehnică, 
având te vedere necesita
tea înlocuirii unor 'utilaje 
învechite, deşi cu mari 
greutăţi se .pot constitui, 
ţinând seama de preţuri
le actuale, fondurile pen
tru investiţii. Cu interes 
şi dorinţa de a face ceva 
pentru progresul agricul
turii şi pentru protecţia 
consumatorilor, la S. G.
Agromicia din Mintia rate 
sesizabilă preocuparea de 
a asigura obţinerea unor 
rezultate cât mai bune 
in producţie. .... *

Fără îndoială, capul 
de afiş cu adevărat al 
turului Campionatului 
Diviziei Naţionale .. la tot- 
bal li omatitute mecoil 
dintre Steaua — F.C. Na
ţional, din eadftd «tapri 
a XV-a, ce se va disputa 

: dumimoă, 4 dereoabriie, te 
ora' 13. Se prevede a fi 
ana dintre cele măi dis
putate partide din acest 
sfârşit de sezon fotba
listic. în cazul unei vic
torii a fotbaliştilor de 
la F. C. Naţional, liderul 
clasamentului la ora ac
tuală — cu 31 de puncte 

. — nr lua un avans sub
stanţial faţă de Steaua 
ce are în prezent 26 de 
puncte. . Dar '.te - afara 
luptei pentru puncte, 
partida va purta şi am
prenta -' pmbiţiîior, do
rinţelor de a Ieşi tevin-
gător de către cei drf 
antrenori — ambii foşti 

; purtători al tricoului 
formaţiei din Ghencea. 
Atât Dumitriu (Steaua), 
cât fl Dumitru ff’.C. Na
ţional) -vor.-# confirme. 
Ţiţi Dumitriu vrea să 
arate că nu tetâmplău» 
a tort numit antrenor 
principal Ia Steaua, iar 
Liţă Dumitru să-i facă 
pe stelişti «ă-1 regrete. 
Noi, cei mulţi, am dori 
să fie un meci demn de 
locurile ocupate aram de 
cele două formaţii in 
clasament, care să mai 
îmbunătăţească puţin i- 
maginea despre cam
pionatul nostru intern. 
Şj .celălalt meci, ce se 
dispută între două bu- 
eureşiene — Dinamo — 
Rapid, se anunţă a fi 
deosebit de interesant. In 

, etapa treeutâ ambele for
maţii au fost învinse. Ra
pidul a pierdut acasă cu 
studenţii din Bănie,:' iar
■im am dviştii «  to rt te -

frânţi la Farul Constan
ţa. Altele sunt însă da
tele jocului de - sâm bătă 
Şi duminică. Dacă la 

, Stepai 'fHlFTtrt a rasbrâ 
, după această înfrângere,
■ dar mat ales ■ pentru că 
antrenorul Hizo a pără- 

. art echipa (J), te .schimb, 
Dinamo aruncă în luptă 
forţe noi: Mateuţ fi 
Cheregi au .revenit la 
echipa lor şî aproape si
gur vor juca. O vfe©*» 
■a dinamovîştllor i - a r a -  
propia la o diferenţă de 
trei puncte de locurile 
2—3. Şi Dinamo se va 
înscrie cât de curând în 
lupte pentru -supremaţie 
te clasament. '

In ultima etapă a Dîvi- 
viei A, Corvimsl va ju
ra pe propriul teren cu 
Jiul Petroşani. Nu cre
dem că îi poate scăpa 
CorrimdMi victoria. Jiul, 
evoluând în general mult 
«ub posibilităţi te de
plasare. Dacă hunedore- 
nii aa* fi ieşit învingători 
fa Reşiţa ţar  fi putut, 
dacă n-ar fi ratat din nou 
ocazii dintre cele mai 
dare), ar fi abor
dat de alte p̂o-
riţie ' această ' partidâ. 
Adică de m  locul doi, 
rare greu ar fi fost ce
dat îo retor. Aşa că 
rămâne ca echipa să se 
concentreze ia finaliza
re, să strângă rânduri
le pentru retur.

în Divizia B, seria 
ă 111-% Voga Deva pri
meşte duminică vizita 
formaţiei MINE-RAL Ro- 
vinari (locul 7 în clasa
ment) şi sperăm că şi de 
această date ’ fotbaliştii 
deveni, pe teren propriu, 
vor învinge, cele trei 
puneţe fiind necesare ca 
oxigenul pentru supra
vieţuire în Divizia B.

SABIN CERBU

Ui dosareţ 
politiei
FURTURI

DE MILIOANE
Recent, lucrătorii ? 

Postului de poliţie Cer-!| 
4ej au stabilit că, în-j' 
tr-o seară, patru , hoţi 
mi furat din incinta Mi
nei Goranda ■— Certej 
subansambluri - în va
loare', de ̂ xm mai puţin 
de 523 203 de M 
Cu ce gânduri ? Să le 
vândă Ia REMAT Devaî; 
pe ceva parale. Trei ;l 
dintre ei «unt muncitori1 
la respectiva firmă, 
iar unul este şomer. în
cepem cu şomerul, pen- ■, 
tru că s-a dovedit cel■; 
mai hulpav .dintre toţi.' 
El* se numeşte * Florin 
Lazăr, are ^  de ani 
şi este âte localitate.  ̂
Subansamblurile pentru • [ 
pcsnpe furate de el va-!' 
loraU 1577 203 lei. Ur-  ̂
mează Vasile Manolau, 
care a forat aproapej< 
o tonă şi jumătate dej! 
bare pentru reductori‘| 
mori, te valoare deji 
838 000 de lei. Gheor- *! 
ghe Merca . s-a mulţu-! | 
mit cu mal puţin. Nu
mai valoric însă. Cele 
aproape două tone de 
subansambluri pentru 
staţiile de pompe aveau < ] 
o valoare- de 150 900 lei-!; 
Gel de al patrulea este 3 
Iran Ignat, care a vrut 
să ducă la REMAT 700 
kg de reductoare şi 
carcase reductoare, te 
valoare de 56 000 de 
lei.

TÂLHARUL 
Gâvrilă Tudor are 19 

ani şi locuieşte in car
tierul Micro 15 din De
va. Â reuşit până a-, 
cum să adune patru 
clase şi să nu aibă o. 
ocupaţie stabilă. Poli- ţ  
ţia a stabilit însă că o ' 
ocupaţie tot avea — 
aceea de tâlhar. Acest 
lucru, întrucât într-o 
noapte s-a repezit a- 
supra unui cetăţean pe 
care l-a uşurat de mai 
multe bunuri. A fost 
obligat la scurte vre
me să le înapoieze.

Şoff Iftcyf^yi# d e  secolului XX — Cancerul (1)
i£4xn‘a ce întrerupe pre

matur vteti «itMmeţU, ra-v» 
«m i, a w u B ă  >r> *s~
% '*,»,•*, «  cuprinde ţw wl 
ce trece tot mai mulţi 
•emen». de cauze
teterne fl externe, 
ramdată puţin rtăpănite de 
toraea mediirală, nrenSrd 
hoinarii» de „această ss- 
hidie" «Psaut,- departe 
de -* ti fteâ^ter. I> «8 
Mtm%pîît te arest mm, in 
judeţe Hunedoara, 
este numărul bolnavilor, 
rare sunt cauzele şi for
mele de manifestare, ti
purile si zonele cu număr 
mai mare de* bolnavi, au 
fost doar câteva dintre 
întrebările la care ne-a 
răspuns, cu amabilitate, 
dna dr. Ellsabeta Mezo, 
şef secţie oncologie la 
Spitalul Deva.

— Deci, dna doctor, să 
pornim la drum. Care este- 
numărul oamenilor cu a- 
I ecţiuni oncok^îce ?

— In judeţul Hunedoa
ra, la 31 decembrie 299% 
au existat un număr de 
3 340 de bolnavi In viaţă, 
dintre care numărul cel 
mai mare se înregistrea
ză în mediul Urban (2465* 
persoane) faţă de doar 975 
te mediul rural. Anali
zând fenomenul de faţă, 
o evoluţie interesante o 
reprezinte diferitele ca
tegorii de vârstă, cea mai

afectată fiind cea între 
45—64 de ani. Dacă îna
inte cu câţiva ani cance
rul era preponderent la 
peste 60 de ani (862 de 
persoane înregistrate cu 
asemenea afecţiuni la 
vârsta de peste 65 de ani) 
—, se constată o ascen- 

: jiune a bolii la oamenii 
sub 60 de ani, numărul 
acestora ridicându-se la 
1211. Mai mult decât atât, 
sin mare semnal de alar
mă îl constituie faptul că 
în prezent cancerul apa.

ECOLOGIE Şl VIAŢA
re de la 1$ ani, situaţia 
statistică pe care o avem 
la îndemână rdevându-ne 
un număr impresionant 
(359 de bolnavi, număr în
registrat la grupa adulţi
lor). Nici grupa 1—14 ani 
nu este lipsite de aceste 
fenomene, unde avem 27 
de cazuri în evidenţă,

Ifi mediul rural avem 
O Uşoară creştere, de la 
439 cazuri la 482 (grupa 
45—64 de ani) iar la ca. 
tegoria de vârste până la 
14 ani, te acest mediu 
(rural) avem doar un sin
gur caz.

— Care sunt organele 
cele mai afectate de tu
morile maligne ?

— Frecvenţa acestui fe

nomen nu este lipsită 
de interes de a fi urmă
rită din perspectiva or
ganelor afectate, . Pe pri
mul loc, din acest total de 
3440 de bolnavi, apare 
cancerul colului uterin 
(657 de cazuri) —, a sfe
rei genitale- (202 cazuri), al 
doilea loc fiind ocupat de 
cel a l . glandei mamare, 
unde sunt înregistrate 524 
de bolnave. Apoi, în 
ordine, avem cancerul 
cutanat (418 cazuri), can- 
cerul cavităţii bucale şi 
faringelui (200 de bolnavi), 
cancerul pulmonar, gastric 
şl cel al vezicii urinare etc. _ 

Preponderenţa canceru
lui sferei genitale la* femei 
— a glandei mamare —, 
este dată şi de faptul că 
bolnavele se prezintă la 
consult târziu, nemaiexis- 
tând acea practică a con
troalelor periodice. Acele 
controale care s-au făcut 
cu ani în urmă erau foar
te utile pentru om, din 
punct de vedere al desco
peririi precoce a bolii. 
Cancerul colului uterin este 
o boală perfect tratabilă 
şi cu o supravieţuire în
delungate, dacă este de
pistată în timp util, Ia 
fel fiind şi cancerul glan
dei mamare, care este 
lesne de observat în urma 
unui consult.

CORNEL POENAR



In perioada 21 noiern
puteţi participa la Oferta Publică.

A veţi şansa de a  cum păra acţiu n i la  tre i so c ie tă ţi com erăa le rom âneşti ren tab ile.

F.PmS. oferă 159.704 acţiuni, contra numerar, şi 

F.P.P. II - Moldova oferă 85.556 acţiuni,

S i C i ŞIRETUL
S»4.

producerea «k ir«j«tajc
perdele, tricoturi
•  Capital sociat: = 14 259 27S <KXMer
•  Rata profitului: 15%

de afaceri pe 1993: 12.860 917 000 lei
unei acţiuni: 22.5IK) lei

de schimb: 2 acţiuni pentru ! certificai 
...... j de proprietate FPP II

F.P.S. oferă 175.416 r- ACţtwtif  contr-Q iiumttsr ar, ţşt 

F.P.P. V -  Oltenia ot~i 62.648 acţhmi,
contra certificate de proprietate la

-----&COMPANIA DE
BLĂNURI VIDRA
Str. Gheorghe Lazăr nr. 2, 3400  O răştie  
Tel: 054.64.15.60; Fa*: 054 .64 .27 .27
Obiect de activitate: achiziţionarea «i prelucrarea 
pieilor de m ine, de animale decrcM. ălonc şt vânat 
producerea şi comercializarea articolele lor şt 
confecţiilor din blană, piele naturală m înlocuiim
•  Capital social: 15 HI I 325 <HHi l a
•  R ata profitului: I 5 I c,t

•  C ifra de afaceri pe 1993: II) 705 <)2X (KMl lei
•  Preţul unei acţiuni: 22 sud lei
•  Paritatea de schimb: 2 acţiuni peni ui I cernluai de 

proprietate FPP V

F.PmS. O feră 83. 798 acţh m i, c a d ra  num erar, ţ i

FJ>.P. I II  - Transilvania^. 78.561
contra c e rtfB a d o  d e  p ro p rie ta te  ^ : ̂

A R G U S S . A .  C o n s t a n ţ a

Str. Industrială nr. 1, 2200 C onstanţa  
Toi: 041.62.20.30; .
Fax: 041 .62 .39 .47
Obiect de activitate: producerea si 
comercializarea uleiurilor vegetale a 
derivatelor şi subproduselor rezultate 
din procesul de fabricaţie.
•  Capital social: 12 093.525000 lei
• Rata profitului: 14 5%
• Cifra de afaceri pe anul my. 19 214591,000 lei
• Preţul unei acţiuni: 30.000 lei
• Paritatea de schimb: 3 acţiuni pentru 
- 2 certificate de proprietate FPP III.

DE CE PRIM OFERTĂ PUBLICĂ?
•  Pentru ci c vie metoda de vânzare cea mai <kv uliJi- 
zatâ in T.îr ile cu tradiţie în dotneBiut Ifan/âcjtilar de
jcliXiin .
•  Peruro i.î trie un piocedeu transpărem. panăndu se 
la depoziţia publicului PROSPECTUL DE OFERTĂ 
al fiecărei soc'telăţi Acesta conţine informaţii exac« 
privind ev «tapa soctetă(thir pană in prezent, precum 
m perspectivele de dezv'oltare ale acelora infomalu 
necesare luării tmei decr/rt în deplină cunoştinţă de 
cauză '
•  Pentru cS dă posibilitălca tuturor de a obţine acţiuni 
contra sume reduse de Fam I zeci de mu de tei) la un 
prerii* oricare ar fi mlmărul toiicftîb'dor
•  Pentru că este prima ocazie pentru absolut Iuţi pase- 
sinii legali de a preschimba certificatele dc pmpn- 
eraic debmHe t# acl«mi.
•.Pemru că Fond»! Proprietăţii de Stal (F.PS.J şi 
Fundurile Proprietăţii Privale 1F P P I oieri public» 
lut acţiuni la inKlaUtc comerciale ferrlabile « o certe 
prispei tu r de a plăti dividende vnţorttor acţionari.

CUM PUTEŢI PARTICIPA?
La unuatilc Băncii Române pentru Dezvoltare 

i BSD)  listate hui pi' veţi putea consulta PRO
SPECTUL DF. OFERTA al fiecărei «orielăb în cur* 
de pnsaii/arf puii âcc-t program Prospectai conţine
pe lângă dale perunelite despre societate şi informaţii 
tehnice' despre procedura pini'care se alocă acţiunile

de către ofertanţi, celor care subscriu
Fiecare thnire ofertanţi vinde acţiuni prin inijloa-(; s 

ce dc ţdati diferite: F P S oosHra numerar iar cete «ti 
FPP.-uri ta setarnb ca certificate de proprietate

Parii alea de sebiinb v acţiuni / y certifiaţttryi 
preţul de vânzare al uaei acţiuni diferă de la o soci, < 
dale la alta

Pol participa persoane fizice sau juridice care> 
volB.ua «.-puni contra numeral m limita numărului dc 
acţnmi oferite de FPS . la fiecare societate corner....

w 1"
Pol participa deţinătorii de certificate <le propn 

etate, persoane Ji/ice «au juridice române, care soli
cită pfeschuidiare.i certificate Igş de proprietate in 
acţiuni. în tirmta numărului dc acţiuni oferite de/ 
Fondurile Proprietăţii Private

CUM VEŢt fftTRA ÎN POSESIA 
CERTIFICATELOR DE ACŢIUNI

După încheierea perioadei de subscriere şi 
finalizarea alocării ile acţiuni, satisfăcându-se cu pri
oritate solicitările de mici dimensiui. ţinând cont de 
ordinea cronologică a subscrierii, ofertanţii (F.P.Ş. şi 
FPP)  vor anunţa rezultatele alocării, precum şt 
perioada în care vor li distribuite CERTIFICATELE 
DE ACŢIUNI perioadă in care se vor restitui, acolo 
unde esle cazul, şl mijloacele de schimb rămase neu 
nlizaje bani şi certificate de proprietate

U N D E  S E  P O A T E  S  U B S  C R I E ?
• Sucursala Alba a B.R.D

Alba lulia, Str. Piaţa luliu Mâniu 13 
lei: 058-81.39.55

•  Sucursala Arad a B.R.D
-Arad, Bd. Revoluţiei 72 - ,
tel: OS7-23.32.l4d

•  Sucursala Argeş a B.R.D.
Piteşti, Bd. Republicii 69 bis 
tel: 048-63.5275 "*—

• Sucursala Bacău a B.R.D.
Bacău, Str. George Apostu 13 
tel: 034-13.57.71

•  Sucursala Bihor a B.R.D 
Oradea, Piaţa Republicii 4 
tel: 0591915.02

• Sucursala Bislrtţa-Năsăud a B.R.D. 
Bistriţa, str. Nicolae Titulescu 50/A 
tel: 063-22.36-74

•  Sucursala Botoşani a B-K.D. 
Botoşani, Str Calea Naţională 152

, lei: 031-51.27.00 Ţ_.
•  Sucursala Braşov a B.R.D. 

Braşov, Str. Mureşenilor 5 
IW: 068-15.0478

•  Sucursala Brăila a B.R.D.
Brăila, Piaţa Traian 12
tel: 039-61.39.45

•  Sucursala Buzău a B.R.D.
Buzău, Str. Nicolae Bălcescu 33

"" tel: 038-43.08.22
•  Sucursala Caruş-Severia a B.R.D. 

Reşiţa, Piaţa I Decembrie 1918, nr. 7 
tel: 055-41.43.05

•  Sucursala Călăraşi a B.R.D. 
Călăraşi, Str. Flacăra 6f
tel: 042-31.20.03 

»Sucursală Cluj a B.R.D.
Ctaj, Str. Piaţa ItajrH 7- 
rid: #64-11.79.7#

•  Sucursala Constanţa a B.R
Constanţa, Sir. Arhiepiscopiei “ 
tel: 041-61 76.77 '

• Sucursala Covasna a B.R.D 
Sfântu Gheorghe. Str. Şcolii 2 
td: «67 31.19.57

• Sucursala Dăinboviţa a B.R.l) 
Târgovişle, Str. Pîrvan Pope*cu : 
tefe 045-61.12.81

•  Sucursala Oolj a B.R.D.
Craiova, Str. M i fi a i Viteazul 2a 
tel: 051-1178.17

■» Sucursala Galaţi a B.R.I).
11abili. Str. Fratermtăţii I 
tei: 036-46A5.76 V-, -

• Sucursala Giurgiu a B.R.D
Giurgiu, Str. Vasîle Alecsstdri bl- 4/3IM! 
tel: «46-21.47218 7

•  Sucursala Gorj a B.R.D.
Tg. Jiu, Str. G-ral Magheru bl. 2A-2R-- 
teE 053-21.70.58

• Sucursala Harghita a B.R.D. 
Miercurea Ciuc, Str. Timişoarei 25

- tel: 066-12.31.51
• Sucursala Hunedoara a B.K.D.

Deva, Str. I Decembrie 23 
tel: 054-61.11.92 .

•  Agenţia Oraşti* a B.R. 12 
Orăştie, Str, Petru Maior II) 
tei: 054-64.26.92

•  Sucursala Ialomiţa a B.R.D 
Slobozia, Bd. Chimiei 1
(el: 043-21.47.39 . ;  .

• Sucursala Iaşi a B.R.D 
laşi, Str. Ştefan cet Mare 53 
«L 032-21-13.46

• Sucursala Maramureş a B.R . 
Rina Mare, Str făeorgbe Sunai 18 U 
tel: 062-41.27,49

•  Sucursala Mehedinţi a B.K.D. 
I>r. Tr. Severill, Str Oh Bibin seti 4 
tei: 052-21.5060

• Sucursala Mureş a B.R.D.
lârgu Mureş. Str, Cătăraw JI 
tel: 065-16.18.50 '

• Sucursala Neamţ a B.R.D.
Piatra Neamţ, Str. I.t. Drâgiiescu 1.1 
tel: «33-61.44.94

•  Filiala Roman a B.R.D.
Roman, Str. Ştefan cel Mare bl M8 
tel: 033-72.53.44

•  Sucursala OU a B.R.D.
Slatina, Str. Sevastdpo! 2 
tel: 049-42.25.78 .

•  Sucursala Prahova a B.R.D. - 
Ploieşti, Piaţa Victoriei 17
lefc 044-12.51.77

•  Sucursala Satu Mare a B.R.D
Satu Mare, Str. Mihai Viteazul 11 
tel: 061-71.15.88

•  Sucursala Sălaj a B.R.D.
/.afâu. Piaţa Unirii I
tel: 060-61.33 91

•  Sucursala Sibiu a B.R.D.
Siljio. Str. Samuel Krufceatat 2 4 
tel: 069-41.76.90

• Sucursala Suceava a B.R.D. 
Suceava, Slr. Şlefah cei Măre 35 
lei: 030-21.49.73

• Sucursala Teleorman a B.R.l: 
Alexandria, Str. Io» Creangă S4 
lei: 047-31.1872 ^

•  Sucursala Timiş a B.R.D. 
Timişoara, Str. Fugeniu de Savoia I I 
tH: 056-13b6.64

• Sucursala Tolcea a B.R.D.
I u Icra, Slr. Concordiei 1
tel: 040-51.33.54

•  Sucursala Vaslui a B.R.D.
Vaslui, Str. Ştefan cel Mare 70 
tel: «35-3t.lfl.94

•  Sucursada Vâlcea a B.R.D.
Rm. Vâlcea, Str. Calea Ini Trajan 158

•  Sucursala Vrancea a B.R.D. 
Focşani, Str. Republicii 68
lei: 037-61 59.51

• Sucursala Mun. Bucureşti a B.R.D. 
Str Doamnei 4. sect. 1
teh «1-613.57.54

•  Filial» Unirii a B.R.D 
Str. Piaţa Unirii I, seci. 3 
iei: 01-311 01.99

• Filiala Victoria a B.K.D
Ud. lamu de Hunedoara bl-B6, sect. I 
HI: 01-659 78.56

PROGRAM  DF. FUNCŢIONARE:

14"“-1 8 “

Calitatea de acţionar aiuce beneficii persoanei doar în funcţie de 
performanţa economică a respectivei întreprinderi

i " ' / ■
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CUVÂNTUL LIBER
Docxx>o<xxxx.x>>xxx.»fxxxxs «xx» *»■ y>

LORI ŢI SĂ HU VA HAI 
SPERIE CREŞTEREA 

PREŢURILOR?

Vi ofertai m  l i i f n ,  <taeă 
rrpedloţi K « t  talon 

ţi wlreM d*». Io:
D0E1 DE APACEOT-Ftat BuotneM

OP 54, CP 4», Bucureşti

cod CLD2

spaţiu comercial, situat în 
str. 1 Decembrie, bl. 6,

> parter, în data de 16 de
cembrie 1994, ora 10, la 
sediul cooperativei.

(93280)
•  Vând sau închiriez 

convenabil 3 garaje, zona 
centrul vechi Hunedoara, 
722186, Toamnei, 21.

(93288)
•  Vând apartament şi 

mobilă, telefon 612037, o- 
rele 14—21.

(93294)
•  Vând apartament 3 

camere, etaj 1, bl. 50/46, 
Al. Crişului, Deva, 600000# 
lei. (Telefon 626419.

(93286/89)
•  Vând ARO 10 benzi

nă, 65 000 km, preţ a- 
vantajos. Informaţii Si- 
meria, str. Libertăţii, nr. 
25, telefon, «61642.

(93284)
•  Vând Volvo 244, în

matriculat, telefon 617260.
; '  (93283)

•  Vând urgent spaţiu 
comercial în Deva, apar-

■ jfeRMent. 3 camere, , . telefon 
620715. (93299)
i^ei^Vând microbuz 9 lo- 

*Mrf,“ preţ 4700 DM. TeL 
624935- (93300)

•  Vând convenabil com
bină frigorifică 390 1, fri
gider mic 12# 1, ladă fri
gorifică 270 1, aparat de 
făcut gheaţă, video Pana
sonic, cuptor cu microun
de,  ̂ storcător de rufe. 
Caut garsonieră în chirie. 
Telefon 612463. (93281)

•  Vând Lada 120# şi 
teren intravilan pentru 
garaje. Deva, tel. 614901.

■ (93282)

... VÂNZARI- 
CUMPĂRĂRI

•  Vâfnd convenabil Mini 
Blobra, motor rezervă, pie
se televizor Olt, nou. Tel.
623205. (93287)

•  Vând garsonieră, bl.
651, ap. 18, Deva. Infor
maţii Cantonul silvic Be- 
|an. (93298)

•  Vând casă anexă, gră-
Sină, lângă şosea. Crăciu- 
neşti, nr. 8. - •

•  - Vând apartament 2 
Camere, Deva, Gojdu, J>1?
R 2, ap. 56. (93297)

•  Vând apartament trei 
camere, Gojdu, bl. D 8/29 
sau la schimb cu două 
camere. Telefon 616272.

(93243)
•  Vând borhot prune,

Haţeg, telefon 770155.
(93277)

•  Vând casă, lăzi stupi, 
vizibile luni—mârţi, 9—15.
Sântandrei, 82.

(93230)
•  Vând tractor U650, re

morcă, plug, Ilia. Sârbi,
042, Babă.; -(93255)

•  Vând Dacia 1300, an 
fabricaţie" 1979, preţ 2200000.
Telefon 618680.

"• -1 (93259) "
•  Vând Urgent aparta

ment trei camere (mobi
lat), avantajos, Deva, tel.
626392. (93262)

•  f Vând apartament. 2 
camere, zbria Mărăşti-, Tel.
629011. V  . (93263)

•  Vând casă; grădiife, a- 
hexe gospodăreşti, ' Min
tia, telefon 628174.

(93265)
, o Vând carnepâ video 
Şhaţp, nouă, şi videoreepr- 
der i Megavision (sigilat).
Telefon 621122.

(93275)
•  Vând apartament 2 

.camere în Timişoara, zonă 
centrală (lângă Politehni
că). 'Informaţii telefon 056/
197578. (93272)
* •  Vând BMW. Informa- ; 

ţii teiefon 626617.
(93270)'

• Vând maşină de cusut 
Singer, mobilă cameră 
combinată, stare bună, ma
şină blănărie, Orăştie.
Telefon 642246, orele 6-r-8,
18—22, str. Eroilor, bl. A, 
sc. D. ap. 43.

(93293)
•  Cooperativa Presta

rea Simeria anunţă scoa
terea la licitaţie a unui

w w .v w r tw v w  '.rw .'.V A V A vrrov .-.v .v rA W

„• Ţigări de Timi
şoara oferă S.G. Să
mânţă Hunedoara, tel. 
716591; Garpaţi şi Bu- 
cegi — 210 lei, Sna- 
gov — 360, Amiral — 
350, ' Top 240, Pes
căruş — MO. Livrare 
zilnică, preţul inclu-
de TVA.______(93279)

•  Vând apartament 
două camere, mobilat, 
etaj I, parchet, deco
mandat, telefon, boxă 
— Liliacului. Informa
ţii telefon 624512, după 
ora 18. (93250) *!i: mmrn • mmm • *mm' ». mmm m mmm y.
•  Vând televizoare co

lor. Informaţii 616678.
\  (93306)

•  Vând Opel Ascona (a-
variat), înmatriculat. Tele
fon 616130. (93305).

•  Vând loc de* casă 2000 
mp în Simeria, str. 1 De
cembrie, nr, 3, Telefoane 
660073, 66521. O "

(93303)
•  Cedez două Cripte ci

mitir Eminescu. Relaţii 
cimitir, intrarea Călugâ- 
reni, vineri, orele 10—14.

(93302)
• Vând căsuţă lemn 

5x4 m, vizibilă în Hune
doara, faţă-dreapta hala 
Obor. Telefon 613800.

(93308)

2
15,00

ţuriîe

Vi
VINERI, 

DECEMBRIE 
Vidcotext : Pre

ia Bursa dc Măr

furi Timişoara; 17,00 Ob-; 
servator —> Antena 1;
18.00 Focus •  Ştiri din J
actualitatea locală; 18,30* 
VVeekend magazin •  Se-1 
lecţiuni din spectacolul! 
„Servus Revista!“; 19,30!
Film artistic. „Spioni, 
minciuni şi coapse goale";
21.00 Worldnet: Muzica 
.reggae şi alte stiluri afri-J 
cane.

Ziar editat de S.C. „CUVÂNTUL U0ER" S.A. DEVA 
J/2CW618/1991 Cont 307050601 8.C. Deva. Codtlsca) 2116827 
Deva. Str. 1 Decembrie.3Sjud.Hur>edoara.Teleloane:611275; 
612t57;611269;625904fax61906l .Consiliuldeadţnfnistratie:' 
Dumitru Gheonea - preşedhte. Minei Bodea. Vlrgil Crlşan, 
Tlberfu Ist rata, Nlcolae Ttrcob - administratori. întreaga 
râspunderepertruconţlnutulartlcololorpubiicateopoartâautortl 
acestora. Tiparul executai laS.C. .XXIOAVA' S.A. DEVA.

«. Vând apartament 3 
camere, parter, zona pie
ţei, posibilităţi privatiza
re. Telefon 618712.

;; (93261)
•  S.G. Viva vinde insta

laţii satelit cu antene a- 
luminiu, preţ 465 000 lei. 
Deva, tel. 626265, 611764.

•  Vând maşină electri
că de prăjit langoşi şi re
morcă pentru Dacia, preţ 
negociabil. Telefon 620410.

(93310)
; •  Vând navete plastic 
1/1, cu sticle. Orăştie, tel. 
641899. (2966)

•  Vând piese Fiat Du-
cato Maxi, avariat şi 
Fiat Ducato persoane şi 
taloane. Sibiu, telefon 
069/423197. (2957)

•  Vând urgent vitrină 
albă, nouă, 150 00# lei. 
Informaţii telefon 720436.

(2400)
•  Cumpăr maşină de

cusut Singer, angajăm ex
pert contabil. Telefon 
712624. (2403)

•  Vând dozator Fresco,
3 capete şi motor Merce
des 220 Diesel. Cumpăr 
talon Opel Kadett. Tele
fon 541786. (2402)

•  Vând urgent antenă 
parabolică, preţ convena
bil. Telefon 715989.

(2401)
« Vând urgent aparta

ment trei camere, Hune
doara, detector metale. 
Tel. 617441, orele 20—24.

(2399)
-• Vând urgent şi con

venabil combină frigorifi
că şi frigider. Telefon 
712339. (2397)

•  Achiziţionăm legume; 
fructe, aprozar centru, 
Orăştie, sau tel. 641270, 
după ora 18.

(2963)
•  Vând casă, Orăştie, 

str. Dacilor, nr. 37. In
formaţii la tel. 641030.

(2964)
DIVERSE

•  R.A. ACTIVITATEA 
anunţă intenţia de majo
rare a tarifelor, Începând 
cu 1 ianuarie 1995, la apâ, 
Canal, gunoi, încălzire cen
trală şi la celelalte activi
tăţi prestate, In medie cu 
45 Ia sută. Majorarea este 
impusă de creşterea pre
ţurilor la materii : prime 
(kj medie cu 50 la sută), a 
majorării taxelor de teren 
şi impozitelor, precum şi 
influenţelor rezultate, ca 
efect al reevaluării mij
loacelor fixe. (2965) '

PIERDERI
•  Pierdut legitimaţie ne- 

văzător, pe numele OIo- 
şutean Maria. Se declară 
nulă.

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb garsonieră 
confort I cu apartament

două sau trei camere. Tel. 
625382. (93269)

OFERTE 
DE SERVICII

«, Societate caut asociat 
pentru depozit en gros, de
ţin'spaţiu. Brad, 650897.

(93268)
« Efectuez transport 

marfă 1,2 tone, maşină în
chisă, preţ convenabil. Tel. 
625272. - . (93266)

•  Meditez franceză în
cepători, genetică, preţ 
foarte convenabil. Tel. 
622200. -*(93138)

•  Angajăm tricoteze la
maşină şi de mână (cu cro
şeta şi andrele). Vindem 
maşini noi de tricotat şi 
Surfilat de la Firma Brot- 
her. Tel. 616969. (93276)

•  S.C. Meridian Postel- 
nicu Preş S.R.L. Orăştie 
execută izolaţii hidrofuge, 
acoperişuri blocuri şi fini-, 
saje interioare locuinţe, 
preţuri foarte avantajoase. 
Tel. 641887, după ora 21.

• (2967)
« Societate Comercială

angajează tâmplari (pentru 
riefamilisţi, cazare). Infor
maţii tei; 711279. (2398)

•  S.C. „Cepromin" S.A.
Deva, str. 22 Decembrie, 
nr. 37 A, angajează prin 
concurs Ocuparea undi post 
de contabil principal. Con
diţii: studii de specialitate, 
vechimea în specialitate 
minim 5 ani. Relaţii la tel. 
612309. (93267)

COMEMORĂRI
« Nestinsă.amintire, 

iubire şi cinste dragu. 
lui nostru soţ şi tată, 
sing. .
.. VALKR MUNTEANU -
Mulţumim celor care 
sunt alături de noi în 
ateste clipe ţ grele şi 
amintim trecerea - a 
şase luni de la dure
roasa despărţite, Dana 
şi Daniela. (93274)

* In 4 decembrif dfe îth- 
plinesc doi ani de c&hdne-a 
părăsit pentru totdeauna 
cea care a fost o bună so
ţie, maihă, soacră, bu- 
nică
PETRAŞCA MARIOAUA

Parastasul de pomenire 
sâmbătă, 3 decembrie, ora 
12, la Cimitirul din str. Emi
nescu. Nu te vom uita 
niciodată. Familia. .

D E C E S E
• Soţia Nina, fiica Mi- 

haela, ; ginerele Petre, ne
poţii Cristian şi Andreea 
anunţă cu profundă durere 
decesul dragului lor soţ, 
tată si bunic

, PETER vilhelm
de 53 ani

Mulţumim tuturor celor 
care l-au condus pe ulti
mul drum.
Dumnezeu să-l odihnească 

în paceI (0092315)

SOCIETATEA COMERCIALA „QUADRA" 
SR.L. DEVA

Str. Spitalului, nr. 17, tel. 616984 
|  Vă oferă: la preţul producătorului.

•  Napolitane produse de S.C. „Victoria* I 
| S.A. Sibiu. I
* •  Cremă „Finctti“, Ia preţul importatorului. J
I •  O gamă variată de dulciuri, ţigări indi- I 
j gene şi de import. (92750) î

I DACIA SERVICE DEVA
str. 22 Decembrie, nr. 261 

VINDE prin magazinul de Ia sediu, la pre
ţuri avantajoase — en gros si en detaille :
•  anvelope GOOD YEAR 155/13
• şcumuîator auto, marca SOLITE 12 VX 

05 Ah şi 12 V X 55 Ah
• ufei MOBIL OIL la bidoane de 1 litru şi 4 

litri
• chit auto, import Italia, la 1 kg şi 1,3 kg, 

cu întăritor*
• piese de schimb auto pentru autoturis

mele fabricate în ROMÂNIA.
VINDE planetare recondiţionate pentru 

autoturismele Dacia şi Oltcit Club 11 RM, in 
următoarele condiţii: , ,
•  planetară de acelaşi tip la schimb
• plata tarifului de recondiţionare
• se asigură garanţie 3 luni de la data vân

zării. ‘
VINDE autoturisme fabricate în România, 

din stoc şi la comandă. ;
PRESTEAZĂ activităţi de mecanică, tini- 

chigerje, vopsitorie, inspecţii tehnice cu pro* 
gram de lucru între orele 7—20.

Contactaţi-ne la sediu sau la tel. 625840, 
619466, fax : 625841.

DACIA SERVICE DEVA ,
Cu sediul în Deva, stŢ. 22 Decembrie, nr. 261, \ 

judeţul Hunedoara \
ANGAJEAZA următoarele categorii de j 

personal: ^
•  ingineri, subingineri şi maiştri în spe- i

cialitatea auto, cu vechime în funcţie minim ; 
5 ani şi- experienţă în activitatea de coordona-1 
re a formaţiilor de lucru ; )

•  mecanici auto specializaţi în repararea V
motoarelor Diesel. V

Informaţii suplimentare la sediul unităţii \ 
sau la teL 625800, 619466. (

FIRMA R. GILG-1MPEX SRL DEVA j
Angajează contabil, în următoarele condiţii :
— să cunoască limba germană sau. engleză;
— să aibă cunoştinţe în domeniul exportului. 
Relaţii la telefon 62 16 31, între orele 19—23.

(92739)

S.C PROCOMEX S.R.L.
ORADEA, str. Costaforu, nr. 1 

O F E R Ă

Iî REGIA AUTONOMA MUNICIPALA
I DE GOSPODĂRIE COMUNALA î

ŞI LOCATIVA HUNEDOARA J
J Notifică pentru toţi beneficiarii de prestări | 
1 servicii intenţia de majorare a tarifelor, înee- î 
! pând cu data de 1 ianuarie 1995, cu un indice I 
j mediu de creştere de 1,43, ca urmare a modi- j
* licării amortizării capitalului imobilizat (Legea J 
| 15/1994), a taxelor si impozitelor locale (Legea I
* 27/1994). ‘ (0093401) î

s 
\ 
s

— făină de grâu, import Ungaria, BL- \
80, în sac de 50 kg, la preţul de 460 i 
lei + TVA; !

— făină de grâu BL-55, ambalat la 1 \
kg (bax de 18 pachete), la preţul de\ 
640 lei + TVA; J

— făină indigenă albă, la preţul de 360? 
lei + TVA.

Informaţii la telefon 059 — 135994) 
sau telefax 059 — 137563.

S.C. METALCHIM S.A.
cu sediul în DEVA, bdul 22 Decembrie, 

bl. 4/AB,
SCOATE LA

începând cu data de 12 decembrie 
1994, în fiecare zi de luni a săptămânii, 
între orele 8—11, în zona depozitelor 
Mintia (lângă unitatea militară), barăci 
din material lemnos (lemn pentru con
strucţie) şi bafăci metalice, demontabile, 
in vederea demolăm. - 1 1

Taxa de participare este de 10 000 
lei. !

i Relaţii la telefon 612844.
(93183) 1


